
Esse é um livreto com as re-
ceitas que foram prepara-
das na oficina dra. cúrcuma
Toda receita é verda-
deira e gostosa, não se 
apegue, use como base pra criar
elaborado por Onaldo Bran-
cante e Carol Perdigão
alimentamente / 2016

dra. cúrcuma

www.alimentamente.org



chutney de abacaxi
500g

Em um panela grande, aqueça as es-
peciariais no calor, até começarem a 
exalar aroma. acrescente o óleo de 
coco. Adicione a cebola, o gengibre 
e a pimenta (sem sementes) e refogue 
até dourar. Acrescente o abacaxi cor-
tado em cubinhos, o açúcar, o sal e o 
vinagre e cozinhe em fogo baixo até 
reduzir bastante.  pode ser armazena-
do na geladeira por até 3 semanas. 
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preparo

1 abacaxi descascado e picado
1 xícara de vinagre de arroz
1 cebola
2 pimentas dedo de moça
1 colher de sobremesa de sementes de com-
inho
1 colher de sobremesa de mostarda em grão
1 colher de sobremesa de masala (ou curry)
1 colher de sobremesa de cúrcuma
2 colheres de sopa de gengibre ralado
¼ xícara de açúcar demerara (ou melado)
óleo de coco (ou ghee)
pitada de sal

ingredientes



1 cebola
4 dentes de alho
1 cenoura
cascas, caules, folhas e 
tudo que normalmente seria 
descartado
temperos frescos (tomilho, 
alecrim, orégano, cebolinha)
azeite
sal e pimenta
 

ingredientes

caldo de legumes
800ml

refogue em fogo médio alto a cebo-
la cortada grosseiramente, os dentes 
de alho e a cenoura, até dourar. Vá 
acrescentando os demais ingredien-
tes,  deixando o fundo da panela  car-
amelizar. Por fim, adcione 1,5 litros 
de água filtrada e as ervas frescas. 
abaixe o fogo e deixe o caldo redu-
zir, quanto mais tempo pegando gos-
to, melhor. adcionar sal e pimenta 
do reino. depois, é só coar e uti-
lizar no preparo da receita desejada. 
OBS: é possível reduzir bastan-
te, fazer um caldo concentra-
do e congelar em formas de gelo.   
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preparo



pasta verde de curry
400g

Torre as sementes levemente em uma 
frigideira para soltarem o sabor. Processe 
os ingredientes no processador ou a 
amasse com um pilão até formar uma pasta.
Caso não tenha algum dos ingredientes 
substitua-o pela quantidade equivalente de 
um tempero semelhante (folhas por outras 
folhas, especiarias por outras especiariais).
Ao provar, a pasta deve ser bem picante, 
já que ela será dissolvida na receita 
com leite de coco. Caso falte pimenta, 
adicione mais pimenta e gengibre. 
O excedente de pasta pode ser 
guardado na geladeira ou congelado 
para usar em outro momento.
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preparo

4 dentes de alho
1 colher de sopa de óleo de gergelim
2 pimentas dedo de moça (verdes)
5 pimentas de cheiro (verdes)
50g de gengibre 
1 e ½ maço coentro
1 maço hortelã
1 maço manjericão
suco e raspas de 2 limões 
3 sementes de cardamomo
½ noz moscada ralada
1 colher de sopa de sementes de erva doce
1 colher de sopa sementes de mostarda
1 colher de chá de sementes de coentro
10 grãos pimenta do reino (amassada)
10 grãos pimenta rosa (amassada), ou outra 
pimenta
50g açúcar demerara 
um pouco de azeite e shoyu (para ajudar a 
formar a pasta)

ingredientes



curry de legumes
serve 6 pessoas

Pique os legumes em tamanhos similares. Refogue 
uma cebola no oléo de coco e depois adicione metade 
da pasta de curry e aqueça. adione o leite de coco, 
o capim limão (sem picar) e deixe reduzir em fogo 
baixo. esse caldo pode ser guardado em geladeira por 
3 dias. em uma outra panela, refogue gengibre e a 
outra cebola, depois adcione os legumes, de acordo 
com seu tempo de cozimento. despeje o caldo nesta 
panela e o restante da pasta aos poucos, provando, 
até atingir a intensidade desejada. Por último 
adicione o espinafre, o coentro e o limão espremido.
Pode ser servido com castanhas torradas 
e folhas de coentro para enfeitar.
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2 cebolas roxas
1 brócolis
3 abobrinhas
300g de vagem francesa ou ervilha
200g shitake ou tofu (opcional)
2 maços de espinafre
1 punhado de coentro
3 copos de leite de coco
½ xícara de pasta de curry verde
1 limão
oléo de coco
capim limão

ingredientes

preparo



2 xícaras de chá de farinha de 
trigo integral
1 xícara de chá de água filtrada
1 colher de chá de sal
2 colheres de chá de oléo (gi-
rassol, azeite, etc)
especiarias se desejar (cominho, 
erva-doce, etc)

ingredientes

chapati
serve 6 pessoas

Em uma tigela grande, misture a farinha com o sal. 
vá adicionando a água aos poucos, misturando com 
os dedos, conforme a massa vai se formando. Sove 
por alguns minutos, pinçando a massa de tempos 
em tempos até  que fique bem macia e homogênea.
Deixe descansar em uma tigela coberta 
com plástico filme por 30 minutos.
Sove novamente a massa por alguns minutos, 
adicionando o oléo e a especiaria que desejar.
Forme bolinhas de massa, do tamanho 
de um brigadeiro grande. 
Abra a massa com um rolo de macarrão em 
uma bancada polvilhada com farinha. Caso    
a massa comece a grudar, polvilhe mais farinha.
Com os disquinhos prontos, aqueça uma frigideira até 
ficar bem quente. Asse o chapati até começar a formar 
bolinhas. Vire o lado e asse por mais 1 minuto. 
Para finalizar de forma tradicional, leve o 
chapati pronto com uma pinça diretamente a chama 
do fogão para inchar e chamuscar levemente.
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preparo



arroz basmati 
serve 8 pessoas

despeje o mesmo volume de arroz e 
de água em uma panela. cozinhe em 
fogo alto até começar a ferver. en-
tão tampe e abaixe o fogo para médio 
baixo. aguarde 10 minutos e adcione 
o leite de coco quando começar a se-
car. quando o arroz cozinhar, desli-
gue o fogo, adicone o óleo de coco e 
tampe. ao servir, enfeite com coen-
tro e as castanhas picadas por cima. 
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preparo

500g de arroz basmati
1 colher sopa de óleo de 
coco
500ml de água
200ml de leite de coco
100g de castanhas ou amên-
doas picadas
punhado de coentro

ingredientes



ricota/leite vegetal
300g / 600ml

Hidrate as castanhas em água filtrada por 
6 horas. Troque a água e triture no liquid-
ificador por 2 minutos. Coe com auxílio de 
voal ou perfex. O líquido é o leite vege-
tal, que pode ser utilizado como substituto 
de leite em diversas receitas. O que sobra 
no voal que servirá de base para a ricota. 
Numa tigela, misture a farinha de castanha 
com azeite, limão e os temperos desejados, 
até obter uma mistura firme e homogênea. 
Caso necessário, adcione mais azeite, 
pois a gordura que irá ajudar a condensar 
a mistura. A ricota pode ser armazenada 
em geladeira e consumida em até 4 dias. 
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200g de castanha(ou outra 
semente oleaginosa não to-
stada)
400ml de água filtrada
50ml de azeite de oliva
Sumo de 1 limão
orégano fresco
(ou outro tempero: alecrim, 
salsinha, cebolinha, man-
jericão)

ingredientes

preparo



lassi de caqui
500ml

Bata todos os ingredientes no 
liquidificador. Para a versão 
vegana, utilize leite vege-
tal no lugar do iogurte e da água.
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preparo

1 copo de iogurte (pode ser 
substituído por leite vege-
tal bem grosso)
1 copo de água filtrada
4 caquis
3-4 cardamomos
8 cubos de gelo
1 colher de sopa de melaço 

ingredientes



lassi digestivo
500ml

Bata todos os ingredientes no liquidi-
ficador. Para a versão vegana, utilizar 
leite vegetal no lugar do iogurte e da água.
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preparo

1 copo de iogurte
2 copos de água filtrada
1 colher de chá de açúcar
1 colher de chá de gengibre 
ralado
½ colher de chá de cardamo-
mo em pó (ou 2 sementes)

ingredientes



chá de cúrcuma
1 litro

Ferva os ingredientes em uma panela durante 
5 minutos. Coe e sirva quente ou gelado.
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1L de água
2 colheres de sopa de gen-
gibre ralado
2 colherres de sopa de cúr-
cuma fresca ralada (ou 1 
colher de chá em pó)
½ colher de chá de erva 
doce
1 pau de canela
5 sementes de pimenta preta 
(ou uma pitada em pó)

ingredientes

preparo



leite de coco
300ml

Bater no liquidificador por 2 minutos e coar 
no pano de voal. se quiser um leite mais es-
pesso, pode bater com menos água ou adcionar 
maizena ou outro espessante depois de coar. 
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1 copo de polpa de coco 
seco
3 copos de água quente

ingredientes

preparo


